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A Gmate szoftver letöltése 
 
A jailbreakelt készüléket csatlakoztassuk WiFi-hez és nyissuk 
meg a Cydia ikont majd � Manage ikon alul � válasszuk ki a 
forrásokat - Sources � szerkesztés jobb felül Edit � nyomjunk 
az Add ikonra bal felül.  
 
A készülék a forrás URL-jét kéri, oda írjuk be: 
http://m.skyroam.com/cydia 
 

 

 

és klikk az Add Source gombra! Ha letöltődött a csomag, 
akkor Return to Cydia gomb alul. 

Válasszuk ki a Gmate forrást, majd - klikkeljünk a Gmate-re - 
utána Install jobb felül és Confirm jobb felül! Miután a 
készülék letöltötte a legfrissebb Gmate klienst, klikkeljünk a 
Restart SpringBoard gombra alul. 
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A Gmate+ párosítása Apple eszközünkkel 

 
A készülékünkön klikkeljünk a Gmate ikonra. A főmenüben 
nyomjunk rá a Connection State gombra és a készülék 
elkezdi keresni a Gmate-et. Miután megtaláltuk a Gmate-et 
a listában klikkeljünk rá, egy biztonsági PIN kódot fog kérni, 
amely alapértelmezetten 1234 és OK! 
 
Ellenőrzés: A Gmate főmenüben klikkeljünk a Verification 
gombra, ehhez WiFi kapcsolat szükséges! Innentől a készülék 
használható! 
 

 

 

Ezzel össze is kapcsoltuk a két készüléket. Amennyiben a 
Gmate-be helyezett kártyának is van PIN kódja, akkor azt is 
itt fogja kérni a készülék! 
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Később ajánlott a beállítások menüben a PIN kód 
módosítása, hogy mások ne férhessenek hozzá Gmate+ 
készülékünkhöz! 

A Gmate+ körülbelül 10 méteres hatótávolságban képes 
folyamatos kapcsolatban maradni a készülékünkkel. 

 

Híváskezdeményezés 
 
iPhone 

Klikkeljünk a Gmate ikonra és használjuk alul a Keypad-ot a 
szám beviteléhez vagy a Contact gombot a nevek 
kiválasztáshoz.  

Hívásfogadáskor a Gmate automatikusan bekapcsol és csak 
fel kell vennünk, pontosan úgy, mintha az Apple 
készülékünkbe lévő SIM kártyára jött volna a hívás.  
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iPod Touch 3 

Mivel az iPod Touch 3-nak nincs mikrofonja, ezért csak 
fülhallgatóval lehet vele telefonálni, másként nem fogják az 
Ön hangját hallani, de Ön mindent hall, amit a másik mond. 

 

iPod Touch 4  

Az iPod Touch 4-nek van mikrofonja a hátoldalán a kamera 
mellett. Csak meg kell fordítani és lehet vele telefonálni, 
mivel a hangszóró pont a fülünknél fog elhelyezkedni. 

 

A fülhlgatóval történő telefonálás is ugyanúgy működik mint 
az iPod Touch 3 esetében. 

 

SMS küldés 
 

Nyissa meg a Gmate ikont és alul a jobb szélén a SMS 
gombra klikkelve máris megkezdheti az SMS írást! A felület 
pontosan megegyezik az iPhone SMS-küldő felületével. Ha 
SMS-t kap a Gmate-ben lévő SIM kártyájára, az ugyanúgy 
fog megjelenni mintha az iPhone-ra kapta volna.  
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Figyelmeztetés: Jelenleg csak SMS küldhető Gmate-ről! Az 
MMS-küldést egyelőre nem támogatja a rendszer! 

 

 

 

 

Beállítások 
 

Connection State: Itt ki- és bekapcsolható a bluetooth 
kapcsolat a Gmate+ és az Apple eszközünk között. 

Settings ���� Autorun on boot up: Itt ki- és bekapcsolhatjuk az 
automatikus futtatást az indításoknál.  

Settings ���� Sounds ���� Connected: Ki- és bekapcsolhatjuk a 
hangjelzést, amikor kapcsolódik a Gmate az Apple 
eszközhöz. 
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Settings ���� Sounds ���� Disconnected: Ki- és bekapcsolhatjuk a 
hangjelzést, amikor megszakad a Bluetooth kapcsolat a 
Gmate+ és az Apple eszköz között. 

Settings ���� Sounds ���� Mute Ringtone: Itt a hangjelzéseket 
némíthatjuk el. 

Settings ���� Sounds ���� Call Ring: Itt választhatjuk ki a 
csengőhangokat. 

Settings ���� Sounds ���� Sms Ring: Itt választhatjuk ki az SMS-t 
jelző hangokat. 

Settings ���� Sounds ���� Through Headphone: Ha bekapcsoljuk, 
akkor a csengőhangok a fejhallgatón keresztül jönnek, ha 
kikapcsoljuk, akkor a Apple készülék hangszóróján. 

Settings ���� Internet Setting ���� APN Name: Az APN név a 
szolgáltatótól függ, kérjük vegye fel a kapcsolatot az 
operátorral. 
 
Settings ���� Internet Setting ���� Authentication: Ki- és 
bekapcsolható a biztonsági hitelesítés. 

Settings ���� Internet Setting ���� Proxy: Szolgáltatónként eltérnek 
a bemeneti szerver és a port információk, kérjen információt 
a szolgáltatótól. 

Settings ���� Gmate Setting ���� SIM Name: Több sim kártya 
használata esetén itt elnevezhetjük a SIM kártyákat, hogy ne 
keveredjenek össze. 

Settings ���� Gmate Setting ���� SIM Number: Itt a SIM kártyához 
tartozó számot adhatjuk meg, ez általában automatikusan 
megjelenik. 

Settings ���� Gmate Setting ���� Gmate Name: Itt nevet 
adhatunk a Gmate készülékünknek, ami Bluetooth-kapcsolat 
keresésnél látszani fog, így több Gmate+ jelenlétében is ki 
tudjuk választani a sajátunkat. 
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Settings ���� Gmate Setting ���� Change PIN: Itt 
megváltoztathatjuk a Gmate készülékünk PIN kódját. 
Javasolt, mivel egységesen 1234 a gyári PIN kód. 

Settings ���� About Gmate: Itt megnézhetjük az aktuális szoftver 
verziót, széria számot, Bluetooth címet. 

Settings ���� Reset: Minden információ törlése: SMS, híváslisták... 
Gyári beállítások visszaállítása! 

Internet: Ki és bekapcsolhatjuk az internetes adatforgalmat. 

GPRS Traffic: Itt mutatja az internetes adatforgalom 
mennyiséget, hogy ne lépjük túl a szándékozott 
mennyiséget, ha van ilyen. 

GPRS Traffic ���� Clear Traffic: Klikkeljünk ide, ha törölni 
szeretnénk az eddig mért adatokat. 

Check for Update: Megnyomásával lekérdezi, hogy van e 
elérhető új szoftver frissítés. 
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Kontaktok másolása 
 

Import: Ha a főmenüből a Contact gombra klikkelünk alul és 
onnan az Import gombra baloldalon felül, akkor a Gmate+-
ban lévő SIM kártya összes kontaktját bemásolhatjuk az 
Apple készülékünkbe. 

Edit: A kapcsolataink szerkesztéséhez klikk az Edit gombra. 
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Gmate kliens frissítése 
 

Gmate Client Upgrade: A főmenüben a check for update 
menüben frissíthetjük a szoftvert, amennyiben van frissítés. 
Frissítés előtt győzödjünk meg róla, hogy van internet 
kapcsolat. Következő alkalommal a Gmate már 
figyelmeztetni fogja, ha van elérhető szoftver frissítés. 
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Gmate eltávolítása 
 

A Gmate forrás törlése 

Lépjünk be a Cydiába, nyomjunk rá alul a Manage gombra, 
utána a Sources gombra, majd a szerkesztésre - Edit és végül 
törlés! 

 

 

 

A Gmate kliens törlése 

Lépjünk be a Cydiába, klikk a Manage gombra alul, azután 
válasszuk ki a Packages menüt és keressük meg a listában a 
Gmate szoftvert. Ha megtaláltuk klikkeljünk rá, majd nyomjuk 
meg a Modify gombot jobb felül és végül a Remove 
gombot! A törlés végeztével nyomjunk rá a Restart 
Springboard gombra az alján és ezzel teljesen eltávolítottuk a 
Gmate  
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